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Inleiding
"Want
Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid."
Johannes 4:24

Aanbidding wordt door veel mensen nergens zo sterk in geuit als door muziek.
Uiteraard is aanbidding veel meer dan alleen aanbiddingsliederen zingen. "Wij
"
zijn
geen zangers die aanbidden, maar aanbidders die zingen..." Toch zien we de
WORSHIPNIGHT met Worship Collective als stap in de richting van een leven vol
aanbidding.

1. Missie/visie
Als Worship Collective is het ons verlangen dat mensen de ruimte
ruimte krijgen om
zichzelf te geven in aanbidding en dat God de ruimte krijgt om te bewegen. We
geloven in een doorbraak van een cultuur van aanbidding en willen dit faciliteren
zodat we samen leren vrijmoedig te lofprijzen en te aanbidden. Vol ontzag mogen
we vervuld worden van de liefde van Jezus en de kracht van de Heilige Geest.
Hierdoor zullen onze kerken veranderen, in Zwolle, omstreken en Nederland.

1.2 Doelstelling
We hebben als doel om het christelijk geloof te verspreiden door middel van
muzikale en culturele bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen
gratis toegankelijk en hebben
bben een open karakter.
Een WORSHIPNIGHT met Worship Collective is voor alle leeftijden
leeftijden om alle
generaties in en door aanbidding met elkaar te verbinden. We willen daarbij een
licht op de berg zijn. Eerst in Zwolle en omgeving, maar ook daarbuiten, Overijssel
en verder in Nederland en daarbuiten!

1.3

Strategie

We organiseren een aantal keren per jaar een WORSHIPNIGHT. Hierbij is iedereen
die het verlangen heeft om te aanbidden, welkom. Hierin kunnen we
ondersteunend zijn aan een kerk, maar dit is zeker geen vereiste. Waar we zijn
geweest willen we de bezoekers geactiveerd
geactiveerd achterlaten, waardoor het verlangen
naar meer aanbidding op die locatie verder kan branden.
Er wordt geen entree gevraagd. De opzet van de avond is persoonlijk. Het is geen
'prees je hees' avond, maar een avond van ontmoeting en verdieping in
aanbidding.
anbidding. Geen hokjes van kerken en geen band op afstand op het podium,
maar gezamenlijk in aanbidding voor de Allerhoogste! De manier waarop we een
avond invullen staat vast. Afhankelijk van de locatie (grootte) kiezen we een
passende invulling, van huiskamer
huiskamer tot voetbalstadion. Waar honger naar
aanbidding is, komen we.

2. Huidige situatie
Op het moment van schrijven van dit beleidsplan zijn we drie WORSHIPNIGHTS
verder en de vierde staat gepland. Deze avonden waren stuk voor stuk
overweldigend qua inhoud, toenemend aantal bezoekers/deelnemers, sfeer en
momenten van aanbidden en bidden.

2.1 Organisatie
We hebben een kernteam waar de verschillende onderdelen in vertegenwoordigd
zijn. Dit zijn onder andere: muziek, techniek, facilitair en geestelijk. Elk onderdeel
bestaat vervolgens weer uit een heel aantal vrijwilligers. Naast een aantal
vrijwilligers
jwilligers wat vanaf het begin betrokken is, zijn er na iedere WORSHIPNIGHT
weer een aantal aanmeldingen om mee te helpen. Hierdoor is een solide basis
ontstaan om de avonden te blijven organiseren.

2.2 Activiteiten
De primaire activiteit van Worship Collective
Collective is en blijft het organiseren van
WORSHIPNIGHTS. Dit kan worden gecombineerd met het ondersteunen van kerken
en jeugdgroepen. Ook het toerusten van de betrokken medewerkers bijvoorbeeld
door middel van training kan hier onderdeel van uit maken.

3. Toekomst
Tot op heden hebben we om de maand een WORSHIPNIGHT georganiseerd. Omdat
de vraag toe neemt om dit ook in andere plaatsen te houden willen we kijken of
het mogelijk is om vanaf 2019 maandelijks een WORSHIPNIGHT organiseren.
Dit zou mogelijk afwisselend
fwisselend in Zwolle (en omgeving) en elders in het land kunnen
gebeuren. Door de facilitaire ondersteuning te laten verzorgen door de locatie
waar we zijn, wordt de druk op het team vrijwilligers beperkt. Eventueel kunnen
ook betrokken kerken in de nabije omgeving hiervoor gevraagd worden.

3.1

Videoregistratie

Graag willen we een (of meerdere) avonden vastleggen door middel van een
audio/videoregistratie. We willen gebruik maken van betrokken partijen die op
professionele wijze hier invulling
invulling aan kunnen geven. De videoregistratie is geen
doel op zich, maar draagt bij aan het bekend maken van de WORSHIPNIGHT en de
invulling die we hier als Worship Collective aan geven. Door dit te delen op onze
website en social media kunnen we ons bereik vergroten
vergroten en dit komt ten goede
aan de doelstellingen.

3.2

CD

Binnen de komende 3 jaar willen we een CD opnemen. Hier komen nummers op te
staan die geschreven, gearrangeerd en opgenomen zijn door de betrokken
vocalisten en bandleden. Ook een CD draagt bij aan de betrokkenheid en heeft als
bijkomend voordeel dat de relatief
relatief onbekende nummers tijdens de avonden beter
mee te zingen zijn.

4. Organisatie
Onderstaand staan de gegevens van de Stichting Worship Collective. De stichting
is opgericht op 23 oktober 2017.
Correspondentieadres:
Stichting Worship Collective
Koraal 64
8271 KB IJsselmuiden
Telefoonnummer:

+31610684312

E-mailadres:

info@worshipcollective.nl

Kvk nummer:

69912912

RSIN nummer:

858062586

Bankrekeningnummer:

IBAN NL22RABO0325236100

4.1

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen bestuurslid:

Arianne Lagerburg
Jorn van den Bos
Mariska Rieck
Julian Goedhart

De bestuurders zijn benoemd voor onbepaalde tijd en ontvangen geen beloning
voor hun werkzaamheden.
werkzaamheden

5. Financiën
Inkomsten
Omdat we als stichting geen entree vragen voor de WORSHIPNIGHT, zijn we
afhankelijk van giften. De giften kunnen via een (maandelijkse) overschrijving of
incasso worden gegeven door betrokken bezoekers, kerken, medewerkers en
bedrijven die achter onze doelstellingen staan. Alle inkomsten komen ten goede
aan de doelstelling van de stichting.
Uitgaven
De kosten bestaan onder andere uit zaalhuur,
zaalhuur, promotionele kosten (foto/video,
website etc) en overige kosten.
Beheer en besteding van het vermogen
Om de technische kant van de WORSHIPNIGHT te faciliteren, is een deel van de
giften ingezet voor de aanschaf van materiaal. Dit wordt beheerd door leden van
het kernteam Worship Collective. De voorwaarden voor het beheer en onderhoud
zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement Worship Collective.
ANBI status
De aanvraag voor de ANBI status is inmiddels ingediend bij de Belastingdienst.
Zodra deze
e is toegekend, wordt het ANBI nummer aan bovenstaande gegevens en
op de website toegevoegd. Door de belastingtechnische voordelen wordt het voor
betrokkenen interessanter om financieel bij te dragen door middel van giften.

